Studiefinanciering voor een opleiding in Spanje
Wil je studiefinanciering aanvragen voor een opleiding in Spanje? Let dan op het volgende:
1. Wat is het verschil met een Nederlandse opleiding?
2. Bereik je het niveau van een Nederlandse associate degree, bachelor of master?
3. Krijg je na de Spaanse opleiding een nationaal erkend diploma?

1. Wat is het verschil met een Nederlandse opleiding?
Het Nederlandse hoger onderwijs is verdeeld in 2 soorten onderwijs:
•
•

hoger beroepsonderwijs (hbo) aan hogescholen;
wetenschappelijk onderwijs (wo) aan universiteiten.

In Spanje is het hoger onderwijs ook verdeeld in 2 soorten onderwijs, maar op een andere
manier dan in Nederland:
•

•
•

•

•

Het hoger onderwijs bestaat uit:
o universitair onderwijs (enseñanza universitaria) aan universiteiten (universidades)
en universitaire centra (centros universitarios).
o niet-universitair onderwijs (enseñanza no universitaria) aan niet-universitaire
onderwijsinstellingen (centros docentes no universitarios), zoals conservatoria
(conservatorios) en kunstscholen (escuelas de arte).
Universitair onderwijs kan hbo of wo zijn. Dus als jij een opleiding aan een Spaanse
universiteit gaat doen, dan kan dat een hbo- of wo-opleiding zijn.
Niet-universitair onderwijs is iets ingewikkelder. Het bestaat namelijk uit mbo en hbo. Dus
als jij hoger onderwijs wilt volgen aan een niet-universitaire onderwijsinstelling, controleer
dan of de opleiding mbo of hbo is. Je ziet dat aan het diploma:
o Is het een opleiding voor een (Título de) Técnico Superior? Dat is mbo, geen hoger
onderwijs.
o Is het een opleiding voor een Título Superior of een Máster en Enseñanzas
Artísticas? Dat is hoger onderwijs.
In Spanje krijg je na sommige opleidingen een diploma dat niet nationaal erkend is en
daar kun je geen studiefinanciering voor krijgen. Zo’n diploma noemen ze in Spanje een
título propio, maar het diploma zelf kan verschillende namen hebben. Controleer dus of
het diploma van je opleiding nationaal erkend is. Verderop leggen we uit hoe je dat
controleert.
Hbo- en wo-bachelors kunnen 3 of 4 jaar duren. Let daarom op: voor een wo-bachelor
wordt in Nederland maximaal 3 jaar studiefinanciering omgezet in een gift. In Spanje is
dat hetzelfde, ook al duurt de opleiding langer. Je moet bij een Spaanse 4-jarige wobachelor waarschijnlijk het laatste jaar van de studiefinanciering terugbetalen. Zie Gift of
terugbetalen.

2. Bereik je het niveau van een Nederlandse associate degree,
bachelor of master?

Je krijgt alleen studiefinanciering in Nederland als je aan het einde van de Spanse opleiding
het niveau hebt bereikt van een Nederlandse:
•
•
•

associate degree;
bachelor; of
master.

Gebruik de volgende informatie bij het controleren van het niveau van je opleiding:
•

Associate degrees in Spanje
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•
•

Bachelors in Spanje
Masters in Spanje

Associate degrees in Spanje

In Spanje bestaan geen associate degrees.

Bachelors in Spanje

Er zijn 2 soorten bachelors in Spanje:
•
•

Graduado, de bachelor in het universitair onderwijs;
Título Superior, de bachelor van kunstopleidingen (enseñanzas artísticas) in het nietuniversitair onderwijs.

Graduado
In het universitair onderwijs behalen studenten een graduado na een bacheloropleiding
(estudios de grado). Dit kan een hbo- of wo-opleiding zijn. Universiteiten (universidades) en
universitaire centra (centros universitarios) bieden universitair onderwijs aan.
•
•

•
•

Duur: 3 jaar (180 ECTS) of 4 jaar (240 ECTS).
Inhoud: hbo of wo. Er zijn verschillende studierichtingen: kunst- en
geesteswetenschappen, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen en
rechten, techniek en architectuur. Soms moeten studenten stage lopen. Ze moeten altijd
een afstudeeropdracht (trabajo de fin de Grado, TFG) doen. Dit kan een scriptie of een
project zijn.
Functie van het diploma: toegang tot Máster Universitario-opleidingen.
Diploma: Graduado + studierichting. Let op: voor vrouwen is het Graduada in plaats van
Graduado.

We vergelijken een graduado met een hbo- of wo-bachelor. Dit hangt af van de inhoud en
het doel van de opleiding.
Título Superior
In het niet-universitair onderwijs worden kunstopleidingen op hbo-niveau (enseñanzas
artísticas superiores) aangeboden. Studenten krijgen aan het einde een Título Superior. Nietuniversitaire onderwijsinstellingen (centros docentes no universitarios) bieden niet-universitair
onderwijs aan.
•
•
•
•

Duur: 4 jaar (240 ECTS).
Inhoud: hbo- vakken op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende kunst en
vormgeving. Er zijn veel praktijkvakken en studenten sluiten de opleiding vaak af met een
optreden of voorstelling.
Functie van het diploma: toegang tot werk en toegang tot Máster en Enseñanzas
Artísticas-opleidingen.
Diploma: Título Superior + studierichting, bijvoorbeeld Título Superior de Música (muziek) of
Título Superior de Danza (dans).

We vergelijken een Título Superior met een hbo-bachelor.

Masters in Spanje

Er zijn 2 soorten masters in Spanje:
•

Máster Universitario, de master in het universitair onderwijs;
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•

Máster en Enseñanzas Artísticas, de master van kunstopleidingen (enseñanzas artísticas) in
het niet-universitair onderwijs.

Máster Universitario
In het universitair onderwijs behalen studenten een Máster Universitario na een
masteropleiding (estudios de master). Dit kan een hbo- of wo-opleiding zijn. Universitair
onderwijs wordt aangeboden door universiteiten (universidades) en universitaire centra
(centros universitarios).
•
•

•
•
•

Duur: 1 jaar (60 ECTS) of 2 jaar (120 ECTS).
Inhoud: hbo of wo. Studenten verdiepen zich verder in de vakken die ze tijdens hun
bacheloropleiding volgden. Soms doen ze onderzoek of een stage en ze maken altijd
een afstudeeropdracht (trabajo de fin de Máster, TFM). De afstudeeropdracht kan een
scriptie of een project zijn.
Toelatingseisen: een Graduado en soms een toelatingsexamen.
Functie van het diploma: toegang tot werk en tot een promotietraject PhD).
Diploma: Máster Universitario + studierichting.

We vergelijken de Máster Universitario met een hbo- of wo-master. Dit hangt af van de
inhoud en het doel van de opleiding.
Máster en Enseñanzas Artísticas
De Máster en Enseñanzas Artísticas-opleiding valt onder het Spaanse hoger kunstonderwijs
(enseñanzas artísticas superiores). Het is een beroepsgerichte masteropleiding.
•
•
•
•
•

Duur: meestal 1 jaar (60 ECTS).
Inhoud: hbo. studenten verdiepen zich verder in de vakken die ze tijdens hun
vooropleiding volgden. Ze doen soms ook onderzoek.
Toelatingseisen: een Título Superior of een Graduado en een toelatingsexamen.
Functie van het diploma: toegang tot werk en toegang tot het promotietraject.
Diploma: Máster en Enseñanzas Artísticas + specialisatie.

We vergelijken een Máster en Enseñanzas Artísticas met een hbo-master.

3. Krijg je na de Spaanse opleiding een nationaal erkend diploma?

Om studiefinanciering ervoor te krijgen, moet je de opleiding afsluiten met een nationaal
erkend diploma. Dat noemen ze in Spanje een título oficial. Je kunt in deze registers
controleren of het diploma van je opleiding een título oficial is:
•
•

Register voor bachelors en masters van universiteiten
Register voor de Título Superior en de Máster en Enseñanzas Artísticas

Register voor bachelors en masters van universiteiten
• Ga naar het RUCT-register. Let op: deze website is in het Spaans.
• Klik op de 3e button: ‘Sección títulos’.
• Kies bij ‘Universidad’ de universiteit van je opleiding.
o Let op: volg je je opleiding aan een centro universitario? Controleer dan bij welke
universiteit het centro universitario hoort en kies die universiteit in het register.
• Vul bij ‘Denominación del título’ de naam in van de opleiding die je wilt volgen.
• Kies bij ‘Nivel académico’ voor:
o ‘Grado’ als je een bacheloropleiding wilt doen; of
o ‘Máster’ als je een masteropleiding wilt doen.
• Klik dan op ‘Consultar’.
• Staat de opleiding erbij? Dan sluit je de opleiding af met een nationaal erkend diploma.
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•

Staat de opleiding er niet bij? Dan sluit je de opleiding niet af met een nationaal erkend
diploma. Je kunt waarschijnlijk geen studiefinanciering voor de opleiding krijgen.
o Let op: soms is de opleiding wel geaccrediteerd door een buitenlandse
organisatie. Bekijk dan de beschrijving van dat land en controleer of je opleiding
aan de voorwaarden van dat land voldoet.

Register voor de Título Superior en de Máster en Enseñanzas Artísticas
• Ga naar de website van het Spaanse ministerie van Onderwijs. Let op: deze website is in
het Spaans.
• Klik bij ‘Tipo de estudios’ op ’Enseñanzas Artisticas Superiores’.
• Kies bij ‘Enseñanza’ de studierichting.
• Klik daarna op ‘Buscar’.
• Je krijgt nu een overzicht van zoekresultaten. Let op: je krijgt in het overzicht niet de
diplomanamen te zien, wel bijvoorbeeld de studierichting en onderwijsinstelling.
• Staat jouw opleiding erbij? Dan is de opleiding geaccrediteerd.
• Staat de opleiding er niet bij? Dan sluit je de opleiding niet af met een nationaal erkend
diploma. Je kunt waarschijnlijk geen studiefinanciering voor de opleiding krijgen.
o Let op: soms is de opleiding wel geaccrediteerd door een buitenlandse
organisatie. Bekijk dan de beschrijving van dat land en controleer of je opleiding
aan de voorwaarden van dat land voldoet.
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